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Recenze

Pavol Labuda: Aristotelova teória jazyka
Ružomberok, Verbum 2021. 151 s.

V loňském roce vyšla v nakladatelství Verbum Katolické univerzity v Ružomberku 
kniha Pavla Labudy Aristotelova teória jazyka. Kniha je pokusem spojit fragmen-
ty Aristotelových textů o jazyce, které jsou roztroušeny v jeho různých spisech, 
do ucelené teorie. Vzhledem k tomu, že téma knihy není zcela standardní, předsta-
vím tuto publikaci nejprve z hlediska jejího obsahu a poté se pokusím zhodnotit 
její metodologický a didaktický přínos.

V „Úvodu“ (s. 13–34)1 autor představuje současný stav bádání o Aristotelově 
analýze jazyka. Problematika Stagiritova chápání jazyka je široká a sahá od zkou-
mání role jazyka v Aristotelově logice a metodologii vědeckého bádání (kde se 
v popředí ocitá sémantický aspekt jazyka a chápání predikace) až po jeho biologic-
ké práce, v nichž Aristotelés vysvětluje původ a povahu jazyka.

Druhá kapitola s názvem „Biologické aspekty ľudskej reči“ (s. 35–57) začíná vý-
kladem Aristotelova rozlišení mezi počátky (archai), příčinami (aitiai) a elementy 
(stoicheia) a následně pokračuje analýzou rozdílu mezi „věděním že“ (hoti) a „vě-
děním proč“ (dioti), jakož i rozborem metody rozlišování (diairesis), aby v násle-
dujícím textu autor provedl čtenáře různými Aristotelovými díly zabývajícími se 
rozlišením zvuku (psofos), hlasu (fóné) a řeči (dialektos). Labuda zdůrazňuje, že 
analyzovat pro Aristotela vždy znamená vyčlenit část, atribut nebo aspekt z prvot-
ně daného a nediferencovaného celku (s. 37). V De anima tak Aristotelés charakte-
rizuje hlas jako zvuk, který má nějaký význam (s. 47), zatímco v Historia animalium 
k této charakteristice dodává, že řeč je artikulace hlasu pomocí jazyka (s. 43).

Ve třetí kapitole, která nese název „Psychologické aspekty ľudskej reči“ (s. 59–86), 
Labuda přechází od čistě biologických aspektů jazyka k jeho psychologickému roz-
měru. V této souvislosti hrají podle Aristotela klíčovou roli pojmy paměť (mnémé), 
představivost (fantasia) a touha (orexis). Ve vnímání, které je podle De anima přítom-
no i u zvířat, dochází k přijetí formy smyslově vnímatelného bez matérie. Vnímání je 
tedy procesem přenosu a uchování formy ve vnímateli. Představy jsou zapamatova-
né vjemy. My lidé máme na rozdíl od zvířat představivost v moci – když v tom ovšem 
rozumu nebrání ani vášně, ani nemoc, ani spánek (s. 67). Rozum je podle Aristo-
tela ta část duše, která ví (ginóskei) a uvažuje (fronei), myslí (dianoeitai) a usuzuje 
(hypo lambanei). Rozum je čirou schopností přijímat a kombinovat jakékoli soubory 

1  Všechny stránkové odkazy v závorkách v textu se vztahují k recenzované publikaci.



810  Filosofický časopis  2022/4

forem. Myšlené formy jsou pojmy a řetězce forem jsou myšlenky naší rozumové 
aktivity (s. 70). Hlasový projev (fóné) je Aristotelem definován jako: 1. takové na-
rážení vydechovaného vzduchu na hlasivky, které je 2. řízeno duší a 3. doprováze-
no představami. Při vymezení řečového projevu (dialektos) navíc: 4. vydechova-
ný vzduch musí být artikulován pomocí jazyka a 5. tento způsob hlasově-zvukové 
řeči musí být osvojen návykem, respektive učením. Kromě toho musí být lidská řeč  
(logos) 6. vyjádřením rozumového výkonu (s. 81).

Ve čtvrté kapitole, nazvané „Sociálne aspekty ľudskej reči“ (s. 87–104), autor 
přechází od psychologického ke společenskému rozměru řeči. Na začátku kapitoly 
je stručně vysvětlena teorie čtyř příčin, přičemž cílem tohoto výkladu je ozřejmit 
srozumitelnost Aristotelova výroku, že duše je příčinou (aitia) a počátkem (arché) 
živého těla. Duše je příčinou ve smyslu zdroje pohybu, ve smyslu účelu a ve smyslu 
podstaty oduševněných těl (s. 89). Podle Aristotela je nejušlechtilejší částí lidské 
duše rozum (nús). Lidská řeč je specifická tím, že je v jistém smyslu nástrojem naše-
ho rozumu. Je výrazem naší schopnosti myslet. Podle spisu Politika je účelem lidské 
řeči naznačovat (délún), co je užitečné a co škodlivé, a tedy co je spravedlivé a co ne-
spravedlivé (s. 92). Řeč tak před námi stojí jako sociální nástroj, kterým budujeme 
a udržujeme naše společenství.

V páté kapitole, nazvané „Jazyk ako systém“ (s. 105–124), se Labuda obrací 
k Aristotelovým logickým spisům a představuje stavbu jazyka od jednotlivých ka-
tegorií přes výklad predikace až ke stavbě propozic (apofantikos logos); následně 
pak přechází k výkladu jazyka v Aristotelově Poetice.

V závěrečné šesté kapitole, nesoucí název „Záver: (re)konštrukcia Aristotelovej 
teórie jazyka“ (s. 125–130), pak Labuda sumarizuje celkový obraz, ke kterému ana-
lýzou Aristotelových spisů dospěl.

Labudova kniha si zaslouží pozornost ve dvou ohledech. Především se auto-
rovi podařilo vynikajícím způsobem ukázat to, co bylo řečeno již mnohokrát, to-
tiž že jednotlivé části Aristotelova díla jsou pozoruhodným způsobem propojeny.  
Labuda vychází z více jak deseti Aristotelových knih a pasáže, které cituje a vyklá-
dá, se vzájemně podporují, vysvětlují a objasňují. V tomto ohledu je kniha vynikají-
cím úvodem do četby Aristotelova díla. Podle konkrétního tématu autor postupně 
provádí čtenáře od biologických spisů, jako je Historia animalium, přes De anima až 
k Politice, Poetice a Kategoriím a nabízí mu výklad základních Aristotelových pojmů, 
jejichž pochopení je pro čtení daného spisu nezbytné.

Druhým zajímavým rysem knihy, který je pro neodborníky v oboru starořecké 
filosofie (k nimž náleží i autor této recenze) velkým přínosem, je skutečnost, že La-
buda při výkladu Aristotelových pojmů vždy uvádí řecký termín a u citací uvádí pod 
čarou původní řecký text. To umožňuje jasně si uvědomit možná interpretační roz-
hodnutí a zvládnout významné pasáže v jazyce samotného Aristotela.

Labudova kniha Aristotelova teória jazyka se přesně drží Aristotelových textů 
a nepouští se do nepodložených spekulací. Proto je nepravděpodobné, že by vy-
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volala kontroverzi nebo zásadnější kritiku. Domnívám se, že se autorovi podařilo 
napsat didakticky příjemnou, a přitom obsahově velmi bohatou knihu, která může 
sloužit jako úvod do Aristotelova díla a ukázat jak jeho rozsáhlost a složitost, tak 
i vnitřní provázanost a jednotu. Doporučuji proto Aristotelovu teóriu jazyka pozor-
nosti širší filozofické veřejnosti.
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Martin Ritter: Poznáním osvobozovat budoucí
Praha, OYKOIMENH 2018. 191 s.

I.
Kniha Martina Rittera o Benjaminově teorii pravdy je hutným, dynamickým a ryze 
filosofickým textem. Obsahově nabité věty střídají v rychlém sledu jedna druhou, 
jazyk je místy přiváděn až na hranici smysluplnosti, úvahy se odehrávají po většinu 
času v krajně metafyzické, spekulativní rovině. Interpretace postupuje vpřed té-
měř limitním tempem; svižnost jí propůjčuje metodické vynechávání všech nepod-
statných myšlenek a životopisných fakt. Stěží by šlo projít celým Benjaminovým 
myšlením pravdy rychleji a nevynechat nějakou jeho podstatnou část. Martinu Rit-
terovi se podařilo vyjmout a do svého textu vložit jádro Benjaminovy teorie. Nic 
dalšího v knize nemá místo.

S tím souvisí i poněkud překvapivý rozsah textu, čítající necelých 200 stran. Čte-
nář, obeznámený s interpretační náročností Benjaminova díla, se možná podiví, že 
na tak centrální téma Benjaminovy filosofie, jako je teorie pravdy, bylo vymezeno 
tak skrovně prostoru, zatímco mnohá partikulárnější témata byla v sekundární li-
teratuře zpracována několikanásobně delšími publikacemi. Útlá a nenápadná Rit-
terova kniha se tak v množství benjaminovské „sekundárky“ vymyká právě svou 
koncentrovaností. Téměř nevykládá a neobkružuje na delších plochách Benjami-
novy myšlenky, nýbrž je spíše specifickým způsobem prezentuje a rychle osvětlu-
je. Spíše než k obsáhlému informování čtenáře o Benjaminově teorii dochází k jeho 
krátkému a intenzivnímu setkání, či spíše střetu s ní.

Charakteristická je tedy pro Poznáním osvobozovat budoucí jistá otevřenost. 
Text neústí v přísné vymezení pravdy, jímž by se završil a uzavřel. Čtenář nezís-
kává jasný a definitivní přehled o Benjaminově koncepci pravdy, nýbrž otevře se 




